
Usmernenie zo dňa 10.06.2016 

Likvidácia banských diel a lomov upravené v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zavážaním a ukladaním odpadu) 

z pohľadu ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Likvidácia banských diel a lomov je podľa § 2 a 3 zákona č. 51/1988 Z. z. o banskej 

činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe (ďalej len „zákon o banskej činnosti“) buď 

banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Takúto činnosť 

povoľuje orgán štátnej banskej správy, t.j. obvodný banský úrad na základe plánu 

zabezpečenia alebo plánu likvidácie banských diel a lomov.  

Podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) sú 

predmetom posudzovania, okrem iného, navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8. 

Likvidácia banských diel a lomov nie je síce priamo zaraditeľná podľa prílohy č. 8 zákona 

EIA ale podľa § 18 zákona EIA je ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené 

s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností a je ako zmena 

povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho 

konania len vtedy ak takéto ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia 

navrhovanej činnosti. Z pohľadu zaradenia či sa jedná o povinné hodnotenie alebo zisťovacie 

konanie sa činnosť zaraďuje podľa charakteru a kapacít, ktoré boli povolené pri jej realizácii 

a zároveň vychádzajúc z prílohy č. 8 zákona kapitoly č. 1 Ťažobný priemysel (prípady, keď sa 

likviduje bez využitia odpadov) 

V mnohých prípadoch sa podľa „plánu likvidácie lomu“ uskutočňuje likvidácia lomov 

a banských diel zavážaním resp. ukladaním odpadu do vyťažených priestorov. Ukladanie 

ťažobných odpadov je upravené v zákone č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom 

z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o nakladaní s ťažobným odpadom“). Pri likvidácii lomov 

ukladaním ťažobného odpadu je tiež potrebné postupovať podľa § 18 zákona EIA a určiť či je 

takýto spôsob likvidácie predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

 Pre ukladanie iných ako ťažobných odpadov do vyťažených priestorov sa podľa 

§ 9 ods. 3 zákona o nakladaní s ťažobným odpadom na takúto činnosť „vzťahujú 

osobitné predpisy“ t.j. ukladanie odpadov (aj inertných) musí plne rešpektovať platné 

právne predpisy odpadového hospodárstva.  

Prijatím zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) bol ustanovený v § 97 ods. 1 písmeno s) súhlas na 

využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, ktorý vydáva orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva, pričom podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na 

povrchovú úpravu terénu sú stanovené v § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“). 

Podľa § 39 ods. 2 písm. a) vyhlášky prílohou žiadosti o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. 

s) zákona o odpadoch na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, ak ide 

o povrchovú úpravu terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banského diela a 



lomu, je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo 

rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto 

činnosť vyžaduje. 

Podľa potrebného súhlasu podľa zákona o odpadoch je takáto činnosť zaraditeľná 

podľa prílohy č. 8 kapitola č. 9 Infraštruktúra zákona EIA nasledovne: 

 pol č. 12 Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7) bez 

limitu časť B – zisťovacie konanie 

a je predmetom zisťovacieho konania podľa zákona EIA. 

 Upozornenie: 

 Toto metodické usmernenie určuje spôsob zaradenia činnosti likvidácii lomov 

ukladaním odpadov a povrchových úprav terénu a nie je možné ho považovať za všeobecne 

záväzné právne stanovisko, nakoľko MŽP SR nie je zo zákona oprávnené podávať právne 

záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov. 


